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Tema: Cálculos de áreas, perímetros e volumes

Objetivo geral:
Solucionar situações-problema, envolvendo casos do dia a 
dia em que é necessário aplicar cálculos de área, volume e 
perímetro

DISCIPLINA CONTEÚDO OBJETIVO

Matemática • Cálculo de perímetro, área e volume
• Mostrar a necessidade de saber resolver situações que exigem medidas
  no dia a dia, sejam elas de temperatura, distância, tempo, etc.

História • Período Neolítico
• Envolver os alunos com curiosidades, tais como: os índios das
  Américas, antes da chegada dos europeus, usavam as medidas

Língua
Portuguesa

• Leitura pelo aluno e pelo professor • Possibilitar o avanço das capacidades e estratégias de leitura

• Gênero informativo
• Buscar envolver a comunidade escolar na preservação do meio
  ambiente por meio de cartazes, imagens e textos
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FASES DO DESENVOLVIMENTO (ETAPAS)

Mobilização

Apresentar jogos que envolvam volume, por exemplo: quantos cubinhos 
de 1 cm de aresta são necessários para preencher um paralelepípedo 
de 10 cm de comprimento, 5 cm de largura e 5 cm de altura?

1ª etapa

Propostas de leitura
A leitura do livro será realizada de forma direcionada e compartilhada.
Cada aluno acompanhará no seu exemplar e o professor lerá em voz alta.
Em outro momento, o aluno lerá e os demais acompanharão.

Problematização
Com fitas métricas, os alunos deverão, em grupos, medir a sala de aula, 
a quadra e o pátio, calculando o perímetro e a área de cada local. Em
um painel, o professor fará os registros e corrigirá os cálculos com os
alunos, se necessário. No mesmo painel, poderão ser desenvolvidas 
fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas planas.

Avaliação
Professor, a avaliação de um projeto como esse é processual, e, portanto, 
a partir desse primeiro momento já é necessário perceber e anotar 
informações importantes a respeito do interesse e do envolvimento
dos alunos com o texto lido, bem como as capacidades e as habilidades
de leitura que apresentaram.

2ª etapa

Continuar a leitura do livro até o final.

Problematização
Questionar os alunos perguntando: A capacidade de um cubo de 1
dm de aresta é a mesma de um litro? Apresentar os dois objetos
com água para que eles possam ter uma noção lúdica e comprovar
a experiência. Retomar o painel registrado na etapa anterior e
complementá-lo (do outro lado), escrevendo os comentários dos
alunos e desenvolvendo o cálculo de volume de alguns prismas.

Avaliação
Verificar o que dizem os alunos para avaliar o envolvimento com o
tema, a compreensão sobre as questões tratadas na história, bem
como a capacidade de comparar acontecimentos do livro e trazer
informações da realidade em que estão inseridos. 

Sugestão de atividades

O professor deve orientar o grupo com relação à atividade proposta
e estar atento às atitudes de cada um dos seus alunos para avaliar o
entendimento e o envolvimento com as questões.

Atividade 1 – Pesquisa: Período Neolítico
      Em grupo, os alunos deverão trazer informações para a sala de
      aula sobre a pesquisa realizada. Elas serão trocadas e, após a
      conclusão, anotadas em cartazes para exposição.


